Jaarverslag 2015 van de vereniging Buurtenergie Statenkwartier
Voor u ligt het tweede jaarverslag van de vereniging buurtenergie Statenkwartier,
afgekort BES, over het verenigingsjaar 2015. Het bestuur is 9 keer voor overleg bij
elkaar gekomen op 20 januari, 24 februari, 30 maart, 20 april, 18 mei, 18 juli, 26
augustus, 20 november en 17 december. Marilou Koster heeft afscheid genomen als
bestuurslid, het bestuur dankt haar voor haar grote bijdrage en inzet op het gebied
van communicatie. Menno de Groot neemt haar taken over.
Meer aandacht is geschonken aan het uitdragen van onze boodschap via de social
media. Op Facebook heeft BES nu een eigen groep waardoor we frequenter de wijk
in kunnen lichten over de laatste nieuwtjes op het gebied van duurzaamheid en ook
op Twitter dragen we de boodschap van verduurzaming uit. Daarnaast worden
steeds meer berichten gepost op de website. BES redacteuren nemen ook deel aan
het redacteurenoverleg van de wijkredactie.
Dit jaar is meer aandacht besteed aan de ledenwerving en dat is goed te merken.
Eind 2015 waren 47 buurtbewoners lid van BES, ten opzichte van 21 in 2014,
waarbij opgemerkt kan worden dat dit verder groeit doordat het lidmaatschap
verplicht is bij deelname aan acties.
Voor de actie Zon-op-eigen-dak is samenwerking gezocht met
de Archipel wijk en de leverancier Energy Guards uit
Scheveningen. Circa 40 bewoners hebben zonnepanelen aangeschaft via deze actie
met in totaal een zonnestroom opbrengst van circa 70 kWh per jaar.
Voor de in 2014 reeds gestarte actie Zon-op-Museon is in
2015 een coöperatie opgericht die eind 2015 een 32-tal
leden kende en een bestuur bestaande uit de heren Martin
Lenferink, Henk Heijkers en Jan Bron Dik. Op 18 april is
een bijeenkomst georganiseerd voor de verkoop van de
panelen. De 208 panelen zijn in december geplaatst door
de uitverkozen leverancier de Zonnefabriek. De
ingebruikname is voorzien in januari 2016. Het Haags
Klimaatfonds heeft beide acties financieel ondersteund
doordat meer dan 100 ton CO2 aan uitstoot is bespaard.
Fonds1818 heeft deze bijdrage verdubbeld.
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In het kader van het 100-jarig bestaan van de wijk heeft BES
twee bijeenkomsten georganiseerd in het nieuwe Couvee huis.
Op 20 september over het ontstaan van de wijk en op 25
oktober over 100 jaar energievoorziening, van kolen, gas en
elektriciteit naar de warmtevoorziening in de toekomst.
Onder de werknaam vier-wijken-overleg (VWO), een
samenwerkingsverband met de wijken Benoordenhout,
Archipel en Vogelwijk, zijn in een drietal bijeenkomsten de
ontwikkelingen besproken op het gebied van de
warmterivier, de effluentleiding van de AWZI
Harnaschpolder. Deze gaat de nieuwbouw op het
voormalige Norfolk terrein van warmte voorzien en heeft potentie om ook het
Statenkwartier duurzaam te verwarmen.
Opgetekend door R. Sandbergen, secretaris BES, op 8 februari 2016.
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